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Zeilend charter- en -,opleidingsschip

De brik ,,Diep-
zee" ligt klaar.
De zeilen in het
lopend want ont-
breken nog- We
hopen dat alles
voor Sail'90 klaar
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mogehjk tijdens SAIL tmstérdam'90 in de
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In dit (speciale) aprilnummer, dat juist in het prilste
begin van de maand verschijnt, brengen we u met
een artikel over een nieuw Nederlands opleidings-
schip weer een stukje dichter bii het komende Sail-
gebeuren. Het bestaan van dit schip mag als een
volslagen verra,ssing worden aangemerkt. De re-
clactie is normaal gesproken goed op de hoogte van
al wat zich op en aan het water afspeelt. Dat een
zo'n uitzonderlijk schip voor onze aandacht ver-
borgen is gebleven mag wel ols een grote uitzon-
dering worden beschouwd. Maar toen we dctor een
loeval van het beslaan van dit zeilschip lucht kre-
gen, lukte het snel e.e.a. te traceren. De initiatieJ'-
nemers hadden op mijn verzoek ook geen bezwaor
om middels een artikel opening van zaken te geven.

Gedurende de zonder meer lange

bouwtijd van het brikgetuigde oplei-
dingsschip ,,Diepzee" hebben de

bouwers met lcde ogen moeten toe-
zien dat cr inmiddels tot tweemaal toe
een anclcr Nederlands opleidingsschip
aan het zilte nat werd toevertrouwd.

Technischc cn vooral financiële en
ruimtelijkc tcgcnslagen waren er de

oorzaak van dat de bouw zo zeer werd
vertraagd. Het in de vaart brengen van
genoemdc zcilschepen met de naam

,,E,endracht", heeft de bouwer echter
geenszins de moed uit de schoenen
gespoeld. De wil om door tc gaan met
de bouw van ccn cigen opleidingsschip
bleef recht overeind en wcl omdat het
hier om een echte volbloed razeiler
gaat. En clat k:rn van dc beide ,,E,en-
drachten" niet gezegd worden.

Dat wil niet zeggen clat we de inzet van
de Nationale Vereniging en Stichting
Het Zeilend Zeeschip willen bagatel-
liseren. Er zijn twee indrukwekkende
zeilschepen onder Nederlandse vlag in
het water gezet en velen hebben daar

hun genoegen aan beleefd, ondcrge-
tekende incluis.
E,en razeiler heeft echter, gezien de

opleidingsmogelijkhedcn, een paar
avontuurlijke mogelijkheden meer.
Maar bovenal is een razciler een logi-
sche aÍ-spiegeling van de gehele oude
zeezeilvaart van weleer tot ruim in de

twintigste eeuw.

Het nieuwe charter- en opleidings-
schip is een vierkant getuigd zeilschip.
De tuigagc is ccn briktuigage die tot
rond 1850 veel in zwang was bij marine
en koopvaardij vanwege de grote ma-
noeuvreerbaarheid en de goede in-
zetbaarheid bij het aanlopen van kus-
ten en havens. Ook was de brik voor
lange zeereizen bruikbaar. Dezc rei-
zcn van minstens een parr jaar noem-
de men dicpzcercizen. De naam
DIEPZEE is daaraan gerelateerd en
geeft aan dat met deze nieuwe brik
nict alleen maar kustreizcn gemaakt
zullen gaan worden.

De bouw van dc ,,Dicpzee" is in cen
dusdanig vergevorder<1 stadium ge-

raakt dat wordt overwogen om alsnog
in te schrijven voor Sail Amsterdam
'90. Met man en macht zal dan ook
worden gewerkt om ervoor te zorgen
dat Sail '90 tot de mogelijkheden be-
hoort. Behalvc honderden,,klcinig-
heden" zullen de zeilgarderobe (19
zeilen) en het totale lopende want nog
moeten worden aangebracht. Aange-
zien het gehele project geheel en al
een particulier initiatief is zal e.e.a.
nog heel wat voeten in de aarde heb-
ben. We hopcn echter dat het schip
zich op tijd van de wal wect los te
maken en dat de Diepzee tijdens Sail
'90 in volle glorie in haar element zal
zijn.
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Werf Mulder
Stadskanaal

In aanvulling op het artikel over de
koftjalk ,,Sieka" in de Spiegel der
Zeilvaart nr. I 1990, stuur ik u en-
kele foto's uit de luatste periode t,un
de werf van Mulder te Stadskunaul.
De heer Mulder bevond z.ich meestal
in het huisje links yan de werJschuur
(zie foto pagina l9), een soorÍ kan-
toortje, en hielcl zich hoofdzakelijk
hezig met zijn grote hobby: puz-
zelen. Aan de wand hing o.a. een

foto von een brug clie ook op de werl
werd gebouwd. Er was toen ook
nog een werknemer, een vriendelijke

tanige oude knecht, die met Tijn
yvoeste voorkomen volmaakl paste
in het decctr vun roest. onkruid. en

vergankelijkheid, waarin hij rorul-
scharrelde. Bergen roest ind.ertLuad,
wail de rtrma Mulder hield zich ook
nog bez.ig met de verhuur van
prumen en smalspoor, en dut alLes

hacl duidelijk z.ijn sporen nageLuten.

,,Je kijkt muur rond," zei Mulder,
,,en ols je wot van je gutling ziet tLan

muken we daar weL een prijs voor.
Als ik her (nog) niet missen wiL, dun
z,eg ik lrct wel."
Aldtrs iijn er toch nog enkele zaken
aan de vernietiginq: ontsnapt, en
uiteindelij k in verschillentLe rnusea
terc(lttgckumcn. Vccl v,tt t t uvcri
g,ens niet, wel veel klinknugeLs en
een voorraad proJieLijzer (onder het


